
ช่ือผูกู้.้............................................................................................................................เลขทะเบียน..........................................

มี ไม่มี

  1. ค าขอกูเ้งินสามญักรอกขอ้ความให้สมบูรณ์
  2. สลิปเงินเดือนผูกู้ ้     ( ประทบัตราหน่วยงาน   ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่การเงนิเซ็นต์รับรอง )

  3. หนงัสือยนิยอมให้หน่วยงานหกัเงินช าระหน้ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปราการ จ ากดั (2 ฉบบั)
  4. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ  (1 ฉบบั ) 
  5. ส าเนาใบเปล่ียนค าน าหนา้นาม ช่ือ สกุล ของผูกู้ ้     ( กรณีมีการเปล่ียนค าน าหนา้นาม ช่ือ - นามสกุล )
  6. ส าเนาทะเบียนบา้นผูกู้ ้ ( 1 ฉบบั )     * กรณใีช้บัตรข้าราชการ *

  7. ส าเนาทะเบียนสมรส และส าเนาบัตรประชาชนของคู่สมรส (กรณจีดทะเบียนสมรส)

  8. ส าเนาหนา้สมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพยข์องสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปราการ จ ากดั   ( เล่มชมพ ู)  
  9. ส าเนาสญัญาเงินกูก้บัสถาบนัการเงินอ่ืน   ( กรณีผูกู้ป้ระสงคช์ าระหน้ีสถาบนัการเงินอ่ืน )

          เอกสารผู้ค า้ประกัน      ( พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง )
  1. หนงัสือค ้าประกนัส าหรับเงินกูส้ามญักรอกขอ้ความให้สมบูรณ์

  2. สลิปเงินเดือนผูค้  ้าประกนั  ( ประทบัตราหน่วยงาน   ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่การเงนิเซ็นต์รับรอง )

  3. หนงัสือยนิยอมให้หกัเงินช าระหน้ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปราการ จ ากดั ในฐานะผูค้  ้าประกนั

  4. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ  (1 ฉบบั )

  5. ส าเนาใบเปล่ียนค าน าหนา้นาม ช่ือ สกุล ของผูค้  ้าประกนั    ( กรณีมีการเปล่ียนค าน าหนา้นาม ช่ือ - นามสกุล )
  6. ส าเนาทะเบียนบา้นผูค้  ้า  ( 1 ฉบบั )     * กรณใีช้บัตรข้าราชการ *

          สมาชิกสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ( เทศบาล/อบต./อบจ. )

 หนงัสือรับรองไม่มีหน้ีสินกบัสหกรณ์ออมทรัพยข์องหน่วยงาน

หมายเหตุ

      และตรงกบับตัรประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ

  5. หา้มใชป้ากกาลบไดเ้ขียนสัญญาเงินกูทุ้กประเภท และหา้มใชน้ ้ายาลบค าผิด

**เฉพาะใบค าขอกู้และสัญญาค า้ประกัน  กรุณาพิมพ์เป็นหน้า-หลัง**

  3. บตัรท่ีใชป้ระกอบค าขอกู ้และ บตัรท่ีใชป้ระกอบการค ้าประกนั ตอ้งไม่หมดอายใุนวนัท่ีรับเงินกู้
  4. การแกไ้ขขอ้ความในเอกสารใหขี้ดเส้นทบัแลว้ใหผู้กู้ ้และผูค้  ้าประกนัลงลายมือช่ือก ากบัการแกไ้ขนั้น 

          เอกสารผู้กู้               * เอกสารทุกแผ่นห้ามน ากระดาษ  REUSE  มาใช้ * ช่องตรวจสอบ

รายการเอกสารที่ยื่นต่อสหกรณ์ฯ ในการขอกู้เงินกู้สามัญ  เร่ิมใช้  1 ก.พ. 61

  1. ส าเนาเอกสารทุกฉบบัตอ้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูมี้ช่ือในเอกสารเป็นผูล้งนามรับรองดว้ยตนเอง
  2. การลงลายมือช่ือในเอกสารทั้งหมด จะตอ้งเป็นลายมือช่ือท่ีเหมือนกนัทั้งหมด

ผู้กู้กรุณาจัดเรียงเอกสารตามล าดับก่อนหลงั และโปรดกาเคร่ืองหมาย     ลงในช่องตรวจสอบ



 
 

 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ  จ ากดั 
ค าขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญ 

         เขียนที่..............................................................................  

วนัที่.................................... ............................................. 

      ขอ้ 1. ขา้พเจา้.....................................................................................................เลขที่สมาชิก................................................................... 
เลขบตัรประจ าตวัประชาชน............................... .................................อาย.ุ.......................ปี  ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขที.่....................................... 
 หมู่ที่ .............. ต าบล.................................อ าเภอ.................... ..............จงัหวดั..............................................รหสัไปรษณีย.์........................  
รับราชการหรืองานประจ าต าแหน่ง................................. .......................สังกดั / โรงเรียน .......................... ................................................... 
อ าเภอ...............................................จงัหวดั................. ........................................โทรศพัท์บา้น...................... ............................................... 
โทรศพัท์มือถอื............................. ................Email……………...……….………….เงินไดร้ายเดือน .....................................................บาท  
    ในกรณีท่ีข้าพเจ้าผิดนัดช าระหนี้  ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯ ติดตามทวงหนี้ข้าพเจ้าได้ ดังสถานท่ีต่อไปนี้ 
     ทีอ่ยูต่ามส าเนาบตัรประชาชน       ที่ท างาน   อื่น ๆ ................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................................................ 
    ขอ้ 2. ขา้พเจา้มีความประสงค์ขอกูเ้งินจ านวน.................. .......................บาท (...........................................................................................) 
เพือ่น าไปใชต้ามวตัถุประสงค์ ดงัน้ี......................................................................................................................................... ......................... 
    ขอ้ 3. ขา้พเจา้ตกลงวา่จะส่งคืนเงินกูใ้หแ้ก่สหกรณ์ฯเป็นงวดรายเดือนพร้อมดอกเบี้ยในอตัราที่สหกรณ์ก าหนด เลือกช าระแบบ (เลือก  วธีิเดียว) 
      ช าระเงินตน้เท่ากนัทุกงวด (แบบสหกรณ์) งวดละ.......................บาท (.......................... .........................) พรอ้มดอกเบี้ย ยกเวน้งวดสุดทา้ย 
      เงินตน้และดอกเบี้ยรวมเท่ากนัทุกงวด (แบบธนาคาร) งวดละ..........................บาท (......................................................) ยกเวน้งวดสุดทา้ย  
     โดยเร่ิมช าระงวดแรกภายใน 60 วนันับจากวนัที่เร่ิมสัญญาเงินกู ้  และใช้อัตราดอกเบี้ ยตามประกาศของสหกรณ์ ในกรณีที่สหกรณ์
เปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบี้ย ขา้พเจา้ยนิยอมใหป้รับเพิม่หรือลดไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบ 
ขอ้ 4. ขา้พเจา้ตกลงวา่หากไม่สามารถผ่อนช าระไดต้รงตามงวดหรือตามจ านวนเงินที่ไดต้กลงไวใ้นขอ้ 3. และขา้พเจา้ไดม้ีค าขอเป็นหนงัสือ

ต่อสหกรณ์เพื่อขอปรับเปลี่ยนงวดหรือจ านวนเงินผ่อนช าระต่องวดแลว้นั้น หากสหกรณ์ยนิยอมผ่อนผนัเวลาหรืองวดช าระให้ ขา้พเจา้จะไม่
ยกเป็นขอ้ต่อสู้ในเหตุผิดสัญญาทางกฎหมายและยนิยอมใหถ้ือวา่ค าขอหรือบนัทึกขอ้ตกลงซ่ึงไดท้ าขึ้นภายหลงัสัญญากูน้ี้ในเร่ืองดงักล่าวเป็น
ส่วนหน่ึงของสัญญากูน้ี้ดว้ย 
     ขอ้ 5. ขา้พเจา้ยนิยอมใหส้หกรณ์หกัหน้ีเงินกูส้ามญั ภาระค ้ าประกนั ดอกเบี้ยคา้งช าระ และการระดมหุน้เพิม่ที่ขา้พเจา้ตอ้งช าระต่อสหกรณ์ 
(หากมี) และใหส้หกรณ์จ่ายเงินกูส่้วนที่เหลือโดยวธีิการโอนเงินเขา้บญัชีที่ขา้พเจา้แจ้งต่อสหกรณ์ หรือตามที่ระบุไวใ้นหลกัเกณฑ์เงินกูส้ามัญ
ประเภทนั้นๆ ทั้งน้ี ใหถ้ือวา่ผูกู้ไ้ดร้ับเงินกูจ้ านวนดงักล่าวไปแลว้ครบถว้น และใหถ้ือวา่เอกสารหลกัฐานการรับเงินเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี 
     ขอ้6. ขา้พเจา้ยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ที่ผูจ่้ายเงินไดข้องหน่วยราชการของขา้พเจา้หกัเงินไดร้ายเดือน เงินบ าเหน็จ เงินบ านาญ 
รวมทั้งเงินประเภทอื่นใดทีท่างราชการเป็นผูจ่้ายใหแ้ก่ขา้พเจา้ ณ ที่จ่าย เพือ่ช าระหน้ีใหแ้ก่สหกรณ์เป็นล าดบัแรก โดยข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิกค า
ยินยอม จนกว่าจะช าระหนี้เสร็จส้ิน  และขา้พเจา้ไดท้ าหนงัสือยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาหกัเงินไดร้ายเดือนและเงนิอื่นใดของขา้พเจา้มอบไว้
ใหส้หกรณ์เพือ่แสดงต่อหน่วยงานในสังกดัของขา้พเจา้ใหห้ักเงิน  ณ  ที่จ่ายใหส้หกรณ์จนกวา่สหกรณ์จะไดร้ับช าระหน้ีจนส้ินเชิง 
       ขอ้ 7. ขา้พเจา้ไดร้ับทราบขอ้บงัคบั ระเบียบและประกาศของสหกรณ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัการกูเ้งิน และใหถ้ือวา่ขอ้บงัคบั ระเบียบและประกาศ
ดงักล่าว รวมทั้งขอ้บังคบั ระเบียบและประกาศที่จะก าหนดขึ้นใหม่หรือแกไ้ขเพิ่มเติมภายหลงัเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี หากข้าพเจ้าปฏิบัติ
ผิดขอ้บงัคบั ระเบียบและประกาศของสหกรณ์ให้ถือว่าข้าพเจ้าผิดสัญญา  
     ขอ้ 8. กรณีข้าพเจา้ผิดสัญญากูเ้งิน ให้สหกรณ์มีสิทธิเรียกเงินกู ้ดงักล่าวคืนไดท้ันที และให้สหกรณ์มีสิทธิน าเงินค่าหุ้น และเงินฝากของข้าพเจ้าที่มีอยู่
ต่อสหกรณ์ทั้งหมด เงินปันผลหรือเงินอื่นใดที่ขา้พเจา้มีอยูห่รือมีสิทธิไดร้ับจากสหกรณ์น ามาช าระหน้ีตามสัญญากูเ้งินน้ีจนครบถ้วน 

เลขท่ีสญัญา……………………………….  

วนัท่ี……………………………………….. 

          สามญัทัว่ไป  กูหุ้้น 
          สามญัเพื่อสวสัดิการแกส่มาชิก 

  

 

เร่ิมใช้  18 เมษายน 2559 เลขท่ีรับ........................................ 

วนัท่ี.............................................. 

................................เจา้หนา้ท่ีผูรั้บ 

 

สมาชิกผิดนัดการส่งช าระหนี้จะไม่ได้รับ
เงินเฉล่ียคืนส าหรับปีนั้นท้ังหมด 

 

 

 

 

    โปรดพลิก 



(2) 
     ขอ้ 9. กรณีที่ผูกู้ไ้ดกู้เ้งินจากสหกรณ์มากกวา่ร้อยละเกา้สิบของจ านวนหุน้ที่มีอยูใ่นสหกรณ์ ผูกู้ต้กลงจดัหาผูค้  ้ าประกนัเพือ่เป็นหลกัประกนั
การช าระหน้ีเงินกูค้ืนใหแ้ก่สหกรณ์ และจดัท าสัญญาค ้ าประกนัที่มีค าเตือนส าหรับผูค้  ้ าประกนัไวใ้นสัญญาค ้าประกนันั้น 
     ขอ้ 10. ถา้ขา้พเจา้ประสงค์จะโอน ยา้ย ลาออก หรือพน้จากราชการหรืองานประจ าไม่วา่กรณีใดๆ จะแจง้เป็นหนงัสือให้สหกรณ์ทราบ และ
จดัการช าระหน้ีสินซ่ึงขา้พเจา้มีอยูต่่อสหกรณ์ใหเ้สร็จส้ินเสียก่อน ตลอดจนยนิยอมใหส้หกรณ์โอนเงินสะสมค่าหุน้และเงินอื่นใดที่ขา้พเจา้ 
จะพึงไดร้ับจากสหกรณ์ช าระหน้ีเงินกูต้ามสัญญาน้ีไดท้ันที โดยไม่จ าต้องบอกกล่าวให้ข้าพเจา้ทราบล่วงหน้าแต่อยา่งใด และยินยอมให้เจ้าหนา้ที่
ผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือน เงินบ าเหน็จ เงินบ านาญ หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการหรือหน่วยงานตน้สังกัดพึงจ่ายให้แก่ขา้พเจา้ หกัเงินดงักล่าวเพือ่ 
ช าระหน้ีต่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินเสียก่อน  
     ขอ้ 11. ขา้พเจา้ยนิยอมน าเงินค่าหุน้ที่ขา้พเจา้มีอยูใ่นสหกรณ์มาจ าน าเป็นหลกัประกนัส าหรับเงินกูต้ามสัญญาน้ี และ ขา้พเจา้ตกลงจดัหา 
ผูค้  ้ าประกนัตามสัญญาค ้าประกนัดา้นหลงัสัญญาน้ี เป็นผูค้  ้ าประกนัการช าระหน้ีเงินกูค้ืนแก่สหกรณ์ กรณีขา้พเจา้ผิดสัญญา 
   ขอ้ 12.    บรรดาหนงัสือติดตามทวงถาม  บอกกล่าว  หรือหนงัสืออื่นใดซ่ึงตามกฎหมายหรือตามสัญญาก าหนดใหแ้จง้หรือบอกกล่าวเป็น
หนงัสือ  ผูใ้หกู้จ้ะส่งใหแ้ก่ผูกู้โ้ดยการส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับใหแ้ก่ผูกู้ต้ามที่อยูท่ี่ผูกู้ไ้ดแ้จง้ไวใ้นขา้งตน้ของสัญญาน้ี หรือที่อยู ่
ที่ผูกู้ไ้ดแ้จง้การเปลี่ยนแปลงไวเ้ป็นหนงัสือครั้งหลงัสุดแลว้  ใหถ้ือวา่ไดส่้งใหแ้ก่ผูกู้แ้ละผูกู้ไ้ดร้ับและทราบหนงัสือติดตามทวงถาม   
บอกกล่าว  หรือหนงัสืออื่นใดของผูใ้หกู้แ้ลว้โดยชอบ 
  ขอ้ 13. ขา้พเจา้ยนิยอมท าประกันชีวิตคุ้มครองสินเช่ือที่สหกรณ์จดัหาใหใ้นวงเงินที่สหกรณ์ก าหนด และมอบใหส้หกรณ์เป็นผูร้ับประโยชน์ 
เพือ่ช าระหน้ีเงินกูต้ามสัญญาน้ี  และยนิยอมใหหั้กเงินเพ่ือเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไว้เป็นหลักประกันเงินกู้ 
ตามหลกัเกณฑ์ที่สหกรณ์ก าหนด 
     ขา้พเจา้ไดอ้่านและเขา้ใจขอ้ความในสัญญาน้ีแลว้ จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยาน    
                  ลงช่ือ ..............................................................................ผูกู้  ้
                          (.............................................................................) 
                          ลงช่ือ ..................................... ............................................พยาน 
                                    (.................................................... ..............................) 

          ลงช่ือ .............................................. ...................................พยาน 
     (.................................................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรับเงินกู้ 
                 โอนเขา้บญัชีเงินฝากเล่มสีชมพขูองผูกู้ ้  เลขที่บญัชี............................................................................. 

ช่ือบญัชี....................................................................................(ตอ้งตรงกบัช่ือผูกู้)้             
 อื่นๆ .............................................................................................. ..................... 

                 ลงช่ือ ...................................................................ผูร้บัเงิน  
              (...................................................................)  
                    ลงช่ือ ....................................................................เจา้หนา้ที่ผูจ่้ายเงิน    
                  ลงช่ือ ....................................................................เจา้หนา้ที่ผูต้รวจสัญญากู้  

 

 

 

 
หมายเหตุ 

1.โปรดกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นทุกขอ้ความ 
2.หา้มใชน้ ้ ายาลบค าผิด ยางลบ ขดูลบ ขอ้ความในสญัญา   
  โดยเด็ดขาด 
3.การแกไ้ขใหใ้ชวิ้ธีขีดฆ่า และลงลายมือช่ือก  ากบัเท่านั้น 
4.ผูค้  ้ าประกนัลงนามเป็นพยานไม่ได ้

ข้าพเจ้ารับทราบว่าการกู้เงินสามัญคร้ังนีต้้องเปิดบัญชีเงินฝากไว้เป็นหลักประกันเงินกู้   เนื่องจาก    

   กรณีท่ี 1  ผูก้ ูมี้เงินไดร้ายเดือนคงเหลือไม่ถึง 20% ตามระเบียบฯ 
   กรณีท่ี 2  มีผูค้  ้ าประกนัไม่ครบถว้น ตามหลกัเกณฑ์การกูเ้งิน 
   กรณีท่ี 3  ผูก้ ูเ้ป็นลูกจา้งชัว่คราวทุกสงักดั  หรือครูสงักดัสถานศึกษาเอกชน 
 

          ลงช่ือ...........................................................ผ ูก้ ู ้
       (..................................................................) 

บันทกึการพิจารณาให้ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
                   วนัท่ี.............................................. 

    ข้าพเจา้ไดพิ้จารณาตามความรู้เห็น และตามท่ีไดส้อบถามแลว้  
เห็นสมควรท่ีสหกรณ์จะใหเ้งินกูส้มาชิกน้ีไดห้รือไม่ ......................... 
.....................................................................................................................
.................................................................................................... 

ลงช่ือ................................................. 
                 (..................................................) 
                                               ต าแหน่ง................................................ 
   .............................................................. 

 

สถานภาพผู้กู้ 
              โสด         สมรส        หย่า         หมา้ย    

ค ายินยอมของคู่สมรส (ถ้ามี) 
                   วนัท่ี.............................................. 

               ข้าพเจา้ยินยอมใหคู่้สมรส กูเ้งินของสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
สมุทรปราการ จ ากดั  ตามค าขอกูแ้ละสัญญากูเ้งินสามญัขา้งตน้น้ี 

     ลงช่ือ...........................................สามี / ภรรยา 
                     (..............................................) 

     ลงช่ือ...........................................พยาน 
                     (..............................................) 
 

 



 
 

  
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ  จ ากดั 
สัญญาค า้ประกนัเงินกู้สามญั 

 

 ขา้พเจา้ผูค้  ้าประกนัตามรายช่ือทา้ยสญัญาฉบบัน้ี  ขอท าสญัญาค ้าประกนัใหไ้วแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปราการ จ ากดั เพ่ือ
เป็นหลกัฐาน ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1. ตามท่ีสหกรณ์ไดใ้ห ้(ช่ือผูกู้)้.......................................................................................เลขท่ีสมาชิก……….…......…..……
สงักดั……………………….………กูเ้งินสามญัจ านวน…..….....………...…..บาท (……...….…………...……………….………………) 
ตามค าขอกู้และสัญญากู้เงนิสามญัเลขท่ี….....………………….วนัท่ี…………….....…….………….และผูกู้ไ้ดรั้บเงินไปจากสหกรณ์ 
โดยถูกตอ้งแลว้  ขา้พเจา้ยินยอมค ้าประกนัหน้ีดงักล่าวพร้อมดอกเบ้ียและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่ง   
หน้ีนั้นดว้ย  โดยขา้พเจา้ทราบขอ้ผกูพนัของผูกู้ใ้นเร่ืองการส่งเงินงวดช าระหน้ี อตัราดอกเบ้ียและการเรียกคืนเงินกูก่้อนถึงก าหนดตามท่ีกล่าว
ไวใ้นค าขอกูแ้ละสัญญากูเ้งินสามญันั้นโดยตลอดแลว้  ขา้พเจา้ยอมปฏิบัติตามขอ้ผูกพนันั้นๆ ทุกประการ จนกวา่หน้ีสิน และค่าสินไหม
ทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพนั จะไดช้ าระครบถว้นแลว้ 

ขอ้ 2. เม่ือปรากฏวา่ผูกู้ไ้ม่ช าระหน้ีสิน และ/หรือผิดนัดช าระหน้ีตามค าขอกูแ้ละสัญญากูเ้งินสามญั ตามขอ้ 1 ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ 
หรือวา่ผูกู้ล้ม้ละลายหรือตาย หรือกลายเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือสาบสูญหรือไปเสียจากถ่ินท่ีอยู ่หรือ     หาตวัไม่พบ หรือมีกรณีอ่ืน
ใดอนักระท าให้สหกรณ์ไม่ไดรั้บช าระหน้ีตามค าขอกูแ้ละสัญญากูเ้งินสามญัท่ีกล่าวแลว้  และสหกรณ์ไดแ้จง้ความนั้นให้ขา้พเจา้ทราบ  
ขา้พเจา้ยอมรับผิดช าระหน้ีใหแ้ก่สหกรณ์แทนผูกู้โ้ดยมิพกัใชสิ้ทธิของผูค้  ้าประกนัตามมาตรา 687 แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยน์ั้น
แต่ประการใด  

ขอ้ 3. หากจะมีการกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงของสหกรณ์เป็นเหตุใหข้า้พเจา้ไม่อาจเขา้ไปรับช่วงไดท้ั้งหมดหรือแต่บางส่วนในสิทธิ
ใดๆ     อนัไดใ้หไ้วแ้ก่สหกรณ์แต่ก่อนหรือในขณะหรือภายหลงัท่ีขา้พเจา้ท าสญัญาค ้าประกนั       ขา้พเจา้ก็ไม่หลุดพน้จากความรับผิดในการ 
ค ้าประกนั 

ขอ้ 4. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ตอ้งช าระหน้ีให้แก่สหกรณ์แทนผูกู้ ้ หลงัจากสหกรณ์ไดส่้งหนังสือบอกล่าวให้แก่ขา้พเจา้แลว้ภายใน  หกสิบ
วนันบัแต่วนัท่ีลูกหน้ีผิดนดั ขา้พเจา้ยนิยอมช าระหน้ีโดยให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือน                           หกัเงินไดร้ายเดือน      
เงินบ าเหน็จ    เงินบ านาญ   รวมทั้งเงินประเภทอ่ืนใดท่ีทางราชการ และยินยอมให้สหกรณ์หักเงินพึงจ่ายให้แก่ขา้พเจา้เพ่ือช าระหน้ีดงักล่าว
เป็นล าดบัแรก โดยขา้พเจา้จะไม่ยกเลิกขอ้ตกลงน้ี จนกวา่จะช าระหน้ีครบถว้นและขา้พเจา้ไดท้ าหนงัสือยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาหักเงินได้
รายเดือนและเงินอ่ืนใดของขา้พเจา้มอบไวใ้ห้สหกรณ์เพ่ือแสดงต่อหน่วยงานในสังกดัของขา้พเจา้ให้หักเงิน ณ ท่ีจ่ายให้สหกรณ์จนกว่า
สหกรณ์จะไดรั้บช าระหน้ีจนส้ินเชิง  

ขอ้ 5. ขา้พเจา้ยอมรับผกูพนัวา่ การท่ีขา้พเจา้ออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์น้ี ไม่วา่เพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุใหข้า้พเจา้ 
หลุดพน้จากการค ้าประกนัรายน้ี จนกวา่ผูท่ี้ขา้พเจา้ค ้าประกนัไวน้ี้จะไดใ้ห้สมาชิกอ่ืน ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เห็นสมควร
เขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทนขา้พเจา้ 
 ขอ้ 6.  บรรดาหนงัสือติดตามทวงถาม  บอกกล่าวหรือหนงัสืออ่ืนใดซ่ึงตามกฎหมายหรือตามสญัญาก าหนดใหแ้จง้หรือ 
บอกกล่าวเป็นหนงัสือ  ผูใ้หกู้จ้ะส่งใหแ้ก่ผูค้  ้าประกนัโดยการส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับใหแ้ก่ผูค้  ้าประกนัตามท่ีอยูท่ี่ผูค้  ้าประกนัได้
แจง้ไวใ้นขา้งตน้ของสญัญาน้ีหรือท่ีอยูท่ี่ผูค้  ้าประกนัไดแ้จง้การเปล่ียนแปลงไวเ้ป็นหนงัสือคร้ังหลงัสุดแลว้  ใหถื้อวา่ไดส่้งใหแ้ก่ผูค้  ้าประกนั
และผูค้  ้าประกนัไดรั้บและทราบหนงัสือติดตามทวงถาม  บอกกล่าวหรือหนงัสืออ่ืนใดของผูใ้หกู้แ้ลว้โดยชอบ 
 ขา้พเจา้ไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความในสญัญาค ้าประกนัน้ีแลว้ จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยานในสญัญาค ้าประกนั
ฉบบัน้ี 
 

 

โปรดพลกิ  
 update 18/4/59 



 

 
ช่ือ สังกัด ผู้ค า้ประกนั ลายมือช่ือผู้ค า้ประกนั / คู่สมรสผู้ค า้ 

1. ขา้พเจา้........................................................................อาย.ุ..................ปี เลขท่ีสมาชิก.................................. 
เลขประจ าตวัประชาชน........................................ต  าแหน่ง................................สังกดั ..................................... 
 เป็นขา้ราชการ  ลูกจา้งประจ า  ครูอตัราจา้ง   ครูเอกชน อ่ืนๆ (ระบุ)..................................... 
อตัราเงินเดือน /ค่าจา้ง..................................บาท เงินประจ าต าแหน่ง....................................บาท ปัจจุบนัอยู่
บา้นเลขท่ี...................หมู่ท่ี.................ต  าบล.............................อ  าเภอ............................จงัหวดั......................
รหสัไปรษณีย.์..................โทรศพัทมื์อถือ.............................................E-mail................................................ 
ท่ีอยูส่ าหรับทวงถามหน้ี.................................................................................................................................... 

 

.............................................................. 
(............................................................) 
 โสด   สมรส   หยา่   หมา้ย 
ข้าพเจ้ายินยอมให้คู่สมรสเป็นผู้ค า้ประกันต่อสหกรณ์ได้ 
 

....................................................คู่สมรส
(..............................................................) 

2. ขา้พเจา้........................................................................อาย.ุ..................ปี เลขท่ีสมาชิก.................................. 
เลขประจ าตวัประชาชน........................................ต  าแหน่ง................................สังกดั ..................................... 
 เป็นขา้ราชการ  ลูกจา้งประจ า  ครูอตัราจา้ง   ครูเอกชน อ่ืนๆ (ระบุ)..................................... 
อตัราเงินเดือน /ค่าจา้ง..................................บาท เงินประจ าต าแหน่ง....................................บาท ปัจจุบนัอยู่
บา้นเลขท่ี...................หมู่ท่ี.................ต  าบล.............................อ  าเภอ............................จงัหวดั......................
รหสัไปรษณีย.์..................โทรศพัทมื์อถือ.............................................E-mail................................................ 
ท่ีอยูส่ าหรับทวงถามหน้ี.................................................................................................................................... 

 

.............................................................. 
(............................................................) 
 โสด   สมรส   หยา่   หมา้ย 
ข้าพเจ้ายินยอมให้คู่สมรสเป็นผู้ค า้ประกันต่อสหกรณ์ได้ 
 

....................................................คู่สมรส 
(..............................................................) 

3. ขา้พเจา้........................................................................อาย.ุ..................ปี เลขท่ีสมาชิก.................................. 
เลขประจ าตวัประชาชน........................................ต  าแหน่ง................................สังกดั ..................................... 
 เป็นขา้ราชการ  ลูกจา้งประจ า  ครูอตัราจา้ง   ครูเอกชน อ่ืนๆ (ระบุ)..................................... 
อตัราเงินเดือน /ค่าจา้ง..................................บาท เงินประจ าต าแหน่ง....................................บาท ปัจจุบนัอยู่
บา้นเลขท่ี...................หมู่ท่ี.................ต  าบล.............................อ  าเภอ............................จงัหวดั......................
รหสัไปรษณีย.์..................โทรศพัทมื์อถือ.............................................E-mail................................................ 
ท่ีอยูส่ าหรับทวงถามหน้ี.................................................................................................................................... 

 

.............................................................. 
(............................................................) 
 โสด   สมรส   หยา่   หมา้ย 
ข้าพเจ้ายินยอมให้คู่สมรสเป็นผู้ค า้ประกันต่อสหกรณ์ได้ 
 

....................................................คู่สมรส
(..............................................................) 

4. ขา้พเจา้........................................................................อาย.ุ..................ปี เลขท่ีสมาชิก.................................. 
เลขประจ าตวัประชาชน........................................ต  าแหน่ง................................สังกดั ..................................... 
 เป็นขา้ราชการ  ลูกจา้งประจ า  ครูอตัราจา้ง   ครูเอกชน อ่ืนๆ (ระบุ)..................................... 
อตัราเงินเดือน /ค่าจา้ง..................................บาท เงินประจ าต าแหน่ง....................................บาท ปัจจุบนัอยู่
บา้นเลขท่ี...................หมู่ท่ี.................ต  าบล.............................อ  าเภอ............................จงัหวดั......................
รหสัไปรษณีย.์..................โทรศพัทมื์อถือ.............................................E-mail................................................ 
ท่ีอยูส่ าหรับทวงถามหน้ี.................................................................................................................................... 

 

.............................................................. 
(............................................................) 
 โสด   สมรส   หยา่   หมา้ย 
ข้าพเจ้ายินยอมให้คู่สมรสเป็นผู้ค า้ประกันต่อสหกรณ์ได้ 
 

....................................................คู่สมรส
(..............................................................) 

5. ขา้พเจา้........................................................................อาย.ุ..................ปี เลขท่ีสมาชิก.................................. 
เลขประจ าตวัประชาชน........................................ต  าแหน่ง................................สังกดั ..................................... 
 เป็นขา้ราชการ  ลูกจา้งประจ า  ครูอตัราจา้ง   ครูเอกชน อ่ืนๆ (ระบุ)..................................... 
อตัราเงินเดือน /ค่าจา้ง..................................บาท เงินประจ าต าแหน่ง....................................บาท ปัจจุบนัอยู่
บา้นเลขท่ี...................หมู่ท่ี.................ต  าบล.............................อ  าเภอ............................จงัหวดั...... ................
รหสัไปรษณีย.์..................โทรศพัทมื์อถือ.............................................E-mail................................................ 
ท่ีอยูส่ าหรับทวงถามหน้ี.................................................................................................................................... 

 

.............................................................. 
(............................................................) 
 โสด   สมรส   หยา่   หมา้ย 
ข้าพเจ้ายินยอมให้คู่สมรสเป็นผู้ค า้ประกันต่อสหกรณ์ได้ 
 

....................................................คู่สมรส
(............................................................) 

พยานเลขท่ีสมาชิก ....................................... 

.................................................................... 
(.....................................................................) 

พยานเลขท่ีสมาชิก ....................................... 

.................................................................... 
(.....................................................................) 

 

...........................................เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 
(.................................................................) 
……….../…………./……………………. 

 

 

ผู้ค า้ประกันลงนามเป็นพยานไม่ได้ ผู้ค า้ประกันลงนามเป็นพยานไม่ได้ 



 
 

 
 

 
 

ค าเตอืนส าหรับผู้ค า้ประกนั 
     ก่อนลงนามในสัญญาค ้ าประกนั ผูค้  ้ าประกนัตอ้งอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาค ้ าประกนัให้เขา้ใจโดย
ชดัเจน หากผูค้  ้ าประกนัมีขอ้สงสัยใดๆ ควรปรึกษาผูมี้ความรู้ก่อนจะท าสัญญาค ้าประกนั การท่ีผูค้  ้ าประกนั    ลงนามใน
สัญญา         ค  ้าประกนัฉบบัน้ี จะตอ้งรับผดิชอบต่อสหกรณ์ผูใ้หกู้ใ้นสาระส าคญั ดงัน้ี 

1. ผูค้  ้าประกนัตอ้งรับผิดชอบแทนลูกหน้ี และตอ้งรับผดิชดใชค้่าเสียหายและค่าสินไหมอ่ืนๆ อีกดว้ย 
2. ผูค้  ้าประกนัจะตอ้งรับผิดชอบเม่ือผูกู้ผ้ดินดัช าระหน้ี ผูใ้ห้กูมี้สิทธิเรียกร้องและบงัคบัใหผู้ค้  ้าประกนัช าระหน้ี

ทั้งหมดท่ีผูกู้ค้า้งช าระ 
3. ผูค้  ้าประกนัไดรั้บทราบถึงวตัถุประสงคข์องการกูเ้งินของผูกู้ ้
4. ผูค้  ้าประกนัไดรั้บทราบถึงจ านวนเงินท่ีผูกู้ไ้ดกู้เ้งิน และรับทราบวา่เม่ือผูกู้ไ้ม่ช าระเงินกูด้งักล่าว 

ท่านจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบช าระหน้ีดงักล่าวใหก้บัสหกรณ์ฯแทนผูกู้ ้
5. ผูค้  ้าประกนัไดรั้บทราบถึงระยะเวลาในการผอ่นช าระ และจ านวนงวดท่ีผูกู้จ้ะตอ้งช าระหน้ีใหแ้ก่สหกรณ์ 

จนกวา่จะเสร็จส้ิน 
6. ผูค้  ้าประกนัไดรั้บทราบวา่ในกรณีท่ีผูกู้ผ้ดินดัช าระหน้ีกบัสหกรณ์  และสหกรณ์ไดมี้หนงัสือแจง้ถึง  

การผดินดัช าระหน้ีของผูกู้ถึ้งผูค้  ้าประกนั ภายใน 60 วนั นบัแต่วนัท่ีผูกู้ผ้ิดนดั เม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาดงักล่าว
แลว้ สหกรณ์ฯ จะเรียกเก็บเงินกูก้บัผูค้  ้าประกนั 

7. ผูค้  ้าประกนัไดรั้บทราบวา่ท่านไดท้  าหนงัสือยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาหกัเงินไดร้ายเดือนและเงินอ่ืนใดของท่าน      
ไวใ้หส้หกรณ์เพื่อแสดงต่อหน่วยงานในสังกดัของท่านให้หกัเงิน ณ ท่ีจ่ายใหส้หกรณ์และยนิยอมใหส้หกรณ์         
หกัเงินพึงจ่ายใหแ้ก่ท่านเพื่อช าระหน้ีดงักล่าวเป็นล าดบัแรก หลงัจากสหกรณ์ไดส่้งหนงัสือบอกกล่าวใหแ้ก่ท่าน
แลว้ภายใน 60 วนันบัแต่วนัท่ีลูกหน้ีผดินดั จนกวา่สหกรณ์จะไดรั้บช าระหน้ีจนส้ินเชิง 

8. ผูค้  ้าประกนัไดรั้บทราบวา่  เม่ือใดท่ีสหกรณ์ไดเ้รียกเก็บเงินกูก้บัผูค้  ้าประกนัเพื่อช าระหน้ีเงินกูแ้ทนผูกู้ ้และ             
ค  ้าประกนัเพิกเฉยไม่ช าระหน้ีเงินกูด้งักล่าว สหกรณ์จะด าเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีกบัผูค้  ้าประกนัตามกฎหมาย
ต่อไป 

 
ลงช่ือ ................................................ผูค้  ้าประกนั 
        (................................................) คนท่ี 1 

 
ลงช่ือ ..............................................ผูค้  ้าประกนั 
        (................................................) คนท่ี 2 

   
ลงช่ือ ................................................ผูค้  ้าประกนั 
        (................................................) คนท่ี 3 

 ลงช่ือ ..............................................ผูค้  ้าประกนั 
        (................................................) คนท่ี 4 

   

ลงช่ือ ................................................ผูค้  ้าประกนั 
        (................................................) คนท่ี 5 

  

 



 

… (1)........................................................... 

..(1).........................................

..................... 

                          หนงัสือยินยอมให้หกัเงนิช ำระหนีส้หกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปรำกำร จ ำกดั ในฐำนะผู้ค ำ้ประกนั 
 

 เขียนที่ ส ำนกังำนสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปรำกำร จ ำกดั 

                                                                                         วนัที่..............เดือน......................................พ.ศ..................... 
 

           ขำ้พเจำ้...............................................................................อำย.ุ........ปี  ปัจจุบนัอยูบ่ำ้น เลขที่........................... หมูท่ี่...... .........

ตรอก/ซอย...............................................ถนน..................................................ต ำบล/แขวง................................................................ 

อ ำเภอ/เขต........................................จงัหวดั................ ........................รับรำชกำรสังกดั

...............................................................................................ต ำแหน่ง....................... ..................................................  และเป็น

สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปรำกำรจ ำกดั เลขทะเบียนที่..................................................มีควำมประสงคใ์หส่้วนรำชกำร  

หกัเงิน และส่งเงินใหส้หกรณ์ออมทรัพยท์ี่ขำ้พเจำ้เป็นสมำชิก จึงมีหนงัสือใหค้วำมยนิยอมไวก้บั  

.................................................................... .............................................................ดงัน้ี 

               ขอ้ 1  ยนิยอมใหเ้จำ้หนำ้ที่ผูจ่้ำยเงินหกัเงินเดือน ค่ำจำ้ง หรือเงินบ ำนำญที่ขำ้พเจำ้พงึไดร้ับจำกทำงรำชกำรตำมจ ำนวนที่
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปรำกำร จ ำกดั แจง้ในแต่ละเดอืน และส่งช ำระหน้ี ช ำระค่ำหุน้ หรือเงินอื่นแลว้แต่กรณีใหส้หกรณ์    
ออมทรัพยค์รูสมุทรปรำกำร จ ำกดั แทนขำ้พเจำ้ทุกเดือน 

               ขอ้ 2 กรณีขำ้พเจำ้พน้จำกกำรเป็นขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง และไดร้ับเงินบ ำเหน็จ ขำ้พเจำ้ใหเ้จำ้หนำ้ที่ผูจ่้ำยเงินหกัเงินจำก        
เงินบ ำเหน็จที่ขำ้พเจำ้พงึไดร้ับจำกทำงรำชกำร ตำมจ ำนวนที่สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปรำกำร จ ำกดัแจง้และส่งเงินจ ำนวนนั้น
ใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปรำกำร จ ำกดั แทนขำ้พเจำ้ 

               ขอ้   3   กำรหกัเงิน    ค่ำจำ้ง  เงินบ ำนำญ    หรือเงินบ ำเหน็จ ไม่วำ่กรณีใด เมื่อไดห้กัช ำระหน้ีแก่ทำงรำชกำรแลว้  (ถำ้มี) 
ขำ้พเจำ้ยนิยอมใหห้กัเงินส่งใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปรำกำร จ ำกดั ก่อนเป็นอนัดบัแรก 

               ขอ้   4   หนงัสือยนิยอมน้ีใหม้ผีลตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป และขำ้พเจำ้สัญญำวำ่จะไม่ถอนกำรใหค้ ำยนิยอมทั้งหมด                
หรือบำงส่วน เวน้แต่จะไดร้ับค ำยนิยอมเป็นหนงัสือจำกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปรำกำร จ ำกดั  

 ขอ้   5  ในกรณีที่ขำ้พเจำ้ตอ้งเปลี่ยนแปลงส่วนรำชกำรที่สังกดัโดยโอนไปสังกดัส่วนรำชกำรอื่นหรือหน่วยงำนของรัฐ    
ขำ้พเจำ้ยนิยอมใหเ้จำ้หนำ้ที่ผูจ่้ำยเงินของส่วนรำชกำรแห่งใดแห่งหน่ึงที่ขำ้พเจำ้โอนไปสังกดัมีอ ำนำจหกัเงินเดือนเพือ่ส่งช ำระหน้ี  
ช ำระค่ำหุน้และเงินอื่นใดที่พงึจะช ำระใหแ้ก่สหกรณ์และขำ้พเจำ้สัญญำวำ่ จะถือปฏิบติัตำมค ำยนิยอมในหนงัสือฉบบัน้ี 

ทุกประกำร เพยีงแต่สหกรณ์ไดม้ีหนงัสือแจง้ให้ส่วนรำชกำรที่ขำ้พเจำ้สังกดัอยูเ่พื่อด ำเนินกำรดงักล่ำวขำ้งตน้แทนขำ้พเจำ้ก็เป็น
กำรเพยีงพอแลว้ 

               หนงัสือยนิยอมฉบบัน้ีท ำขึ้นโดยควำมสมคัรใจของขำ้พเจำ้เอง ไดต้รวจสอบขอ้ควำมและถอ้ยค ำในหนงัสือน้ีทั้งหมดแลว้ 
ตรงตำมเจตนำรมณ์ของขำ้พเจำ้ทุกประกำร จึงลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำน 

               หนงัสือน้ีท ำขึ้นสองฉบบัมขีอ้ควำมตรงกนัฉบบัที่หน่ึงเก็บไวท้ี่...........(1)........................................................................... 
...................................................................................................... .............ฉบบัที่สองเก็บไวก้บัขำ้พเจำ้และขำ้พเจำ้ไดส้ ำเนำให้
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปรำกำร จ ำกดั ไวเ้ป็นหลกัฐำนดว้ยแลว้  
 

                    ลงช่ือ.......................................................ผูใ้หค้ ำยนิยอม 
       (.............................................................)ในฐำนะผูค้  ้ ำประกนั 

 
 ลงช่ือ ......................................................พยำน       ลงช่ือ ......................................................พยำน            
     (...................................................................)      (.............................................................)  

 
 

หมำยเหตุ “(1)” หมำยถึงช่ือส่วนรำชกำร 

ส ำหรับผู้ค ้ำประกัน 



หนังสือยนิยอมเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพือ่เป็นหลกัประกนัเงินกู้ 
และหนังสือยนิยอมให้สหกรณ์หักเงินปันผล เงินเฉลีย่คืน และภาระผูกพนัอืน่ 

 

วนัท่ี ...........…………………………….. 
 

 ขา้พเจา้ (นาย /นาง/นางสาว) ..................................................................................... รับราชการหรือ
ท างานในต าแหน่ง .....................................…....…....…....... สงักดั ..........………….……..............….....…............. 
อ าเภอ ................................................จงัหวดัสมุทรปราการ  ไดกู้เ้งินจากสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปราการ จ ากดั  
และเขา้เง่ือนไขท่ีจะตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑก์ารกูเ้งินของสหกรณ์  ดงัน้ี 
            ขอ้ 1  ตอ้งเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยเ์พ่ือเป็นหลกัประกนัเงินกู ้เน่ืองจาก (หากเข้าหลกัเกณฑ์ข้อใด  
ข้อหน่ึงโปรดระบ ุและสามารถระบไุด้มากกว่า 1 ข้อ) 

  ผูกู้ ้เป็นครูอตัราจา้ง หรือครูเอกชน  (ตอ้งเปิดบญัชีเงินฝากหลกัประกนัทุกกรณี) 
  ผูกู้ห้าคนค ้าประกนัไดไ้ม่ครบถว้นตามหลกัเกณฑก์ารกูป้กติ 
  ผูกู้มี้เงินเหลือใชจ่้ายต ่ากว่า 20% 

 ทั้งน้ีขา้พเจา้ยินยอมใหส้หกรณ์หกัเงินกูส้ามญั เงินกูฉุ้กเฉิน หรือเงินกูร้วมหน้ี แลว้แต่กรณี เพ่ือเปิด
บญัชีเงินฝากออมทรัพยไ์วเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูส้ าหรับการกูเ้งินแต่ละประเภทตามเง่ือนไขขา้งตน้ พร้อมยินยอม
ใหส้หกรณ์หกัเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนประจ าปี เขา้บญัชีเงินฝากออมทรัพยเ์พ่ือเป็นหลกัประกนัเงินกูทุ้กๆ ส้ินปี
บญัชีของสหกรณ์ ในกรณีท่ีหักไม่ครบให้สหกรณ์หกัจากเงินไดร้ายเดือนโดยไม่จ าเป็นตอ้งบอกกล่าวให้ขา้พเจา้
ทราบล่วงหน้า และข้าพเจา้ยืนยนัว่าจะไม่เพิกถอนความยินยอมน้ีทั้ งหมด หรือบางส่วนแต่อย่างใด จนกว่าจะ
ปรับปรุงแกไ้ขหลกัเกณฑก์ารกูเ้งินให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีมิตอ้งมีบญัชีเงินฝากออมทรัพยเ์พ่ือเป็นหลกัประกนั
เงินกู ้ หากขา้พเจา้ผิดนดัช าระหน้ี หรือถึงแก่ความตาย หรือออกจากงานประจ าโดยไม่มีบ าเหน็จหรือบ านาญ หรือ
ถูกให้ออกจากสหกรณ์ตามขอ้บงัคบั ขา้พเจา้ยินยอมให้สหกรณ์น าเงินฝากออมทรัพยเ์พ่ือเป็นหลกัประกนัเงินกู้
ช าระหน้ีเงินกูท่ี้คงคา้งอยูก่บัสหกรณ์ไดท้นัที 
            ขอ้ 2  ขา้พเจา้ยินยอมใหส้หกรณ์หกัเงินปันผล และเงินเฉล่ียคืนทุกๆ ปี เพ่ือช าระค่าเบ้ียประกนัชีวิต, เงิน
สงเคราะห์ศพล่วงหน้าของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูไทย, เงินสงเคราะห์ศพ
ล่วงหนา้ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือภาระผกูพนัอย่างอ่ืน 
ท่ีมีต่อสหกรณ์แลว้แต่กรณี ในกรณีท่ีเงินปันผล และเงินเฉล่ียคืน ไม่เพียงพอในการหกัช าระค่าภาระผกูพนัต่างๆ ขา้งตน้ 
ขา้พเจา้ยินยอมใหส้หกรณ์หกัเงินไดร้ายเดือนโดยไม่จ าเป็นตอ้งบอกล่าวใหข้า้พเจา้ทราบล่วงหนา้ และขา้พเจา้ยืนยนัว่า
จะไม่เพิกถอนความยินยอมน้ีทั้งหมด หรือบางส่วนแต่อย่างใด เวน้แต่จะไดรั้บความยินยอมเป็นหนงัสือจากสหกรณ์  
(เง่ือนไขข้อ 2 อยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ท่ีผู้ กู้ทุกราย จะต้องมีหลกัประกันคุ้มครองความเส่ียงกรณีเสียชีวิตให้แก่สหกรณ์) 
            หนงัสือยินยอมฉบบัน้ี ท าข้ึนดว้ยความสมคัรใจของขา้พเจา้  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบขอ้ความและถอ้ยค า
ในหนงัสือฉบบัน้ีทั้งหมดแลว้ เห็นว่าถกูตอ้งตรงตามเจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการ จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็น
หลกัฐาน 
 
ลงช่ือ ....................................................ผูข้อกู/้ผูใ้หค้วามยินยอม 
        (....................................................................) 

ลงช่ือ ........................................................พยาน 
         (.........................................................) 

Update form :  2/12/2015 



 

… (1)........................................................... 

..(1).........................................

..................... 

  หนงัสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงนิช าระหนีส้หกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จ ากัด  

 เขียนที่ ส ำนกังำนสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปรำกำร จ ำกดั 

                                                                                         วนัที่..............เดือน......................................พ.ศ..................... 
 

           ขำ้พเจำ้...............................................................................อำย.ุ........ปี  ปัจจุบนัอยูบ่ำ้นเลขที่........................... หมูท่ี่...... .........

ตรอก/ซอย...............................................ถนน..................................................ต ำบล/แขวง................................................................ 

อ ำเภอ/เขต........................................จงัหวดั........................................รับรำชกำรสังกดั

............................................................................ ...................ต ำแหน่ง.........................................................................  และเป็น

สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปรำกำรจ ำกดั เลขทะเบียนที่..................................................มีควำมประสงคใ์หส่้วนร ำชกำร 

หกัเงิน และส่งเงินใหส้หกรณ์ออมทรัพยท์ี่ขำ้พเจำ้เป็นสมำชิก จึงมีหนงัสือใหค้วำมยนิยอมไวก้บั  

............................................................................................................................. ....ดงัน้ี 

               ขอ้ 1  ยนิยอมใหเ้จำ้หนำ้ที่ผูจ่้ำยเงินหกัเงินเดือน ค่ำจำ้ง หรือเงินบ ำนำญที่ขำ้พเจำ้พงึไดร้ับจำกทำงรำชกำรตำมจ ำนวนที่
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปรำกำร จ ำกดั แจง้ในแต่ละเดอืน และส่งช ำระหน้ี ช ำระค่ำหุน้ หรือเงินอื่นแลว้แต่กรณีใหส้หกรณ์    
ออมทรัพยค์รูสมุทรปรำกำร จ ำกดั แทนขำ้พเจำ้ทุกเดือน 

               ขอ้ 2 กรณีขำ้พเจำ้พน้จำกกำรเป็นขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง และไดร้ับเงินบ ำเหน็จ ขำ้พเจำ้ใหเ้จำ้หนำ้ที่ผูจ่้ำยเงินหกัเงินจำก        
เงินบ ำเหน็จที่ขำ้พเจำ้พงึไดร้ับจำกทำงรำชกำร ตำมจ ำนวนที่สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปรำกำร จ ำกดัแจง้และส่งเงินจ ำนวนนั้น
ใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปรำกำร จ ำกดั แทนขำ้พเจำ้ 

               ขอ้   3   กำรหกัเงิน    ค่ำจำ้ง  เงินบ ำนำญ    หรือเงินบ ำเหน็จ ไม่วำ่กรณีใด เมื่อไดห้กัช ำระหน้ีแก่ทำงรำชกำรแลว้  (ถำ้มี) 
ขำ้พเจำ้ยนิยอมใหห้กัเงินส่งใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปรำกำร จ ำกดั ก่อนเป็นอนัดบัแรก 

               ขอ้   4   หนงัสือยนิยอมน้ีใหม้ผีลตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป และขำ้พเจำ้สัญญำวำ่จะไม่ถอนกำรใหค้ ำยนิยอมทั้งหมด                
หรือบำงส่วน เวน้แต่จะไดร้ับค ำยนิยอมเป็นหนงัสือจำกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปรำกำร จ ำกดั  

 ขอ้   5  ในกรณีที่ขำ้พเจำ้ตอ้งเปลี่ยนแปลงส่วนรำชกำรที่สังกดัโดยโอนไปสังกดัส่วนรำชกำรอื่นหรือหน่วยงำนของรัฐ    
ขำ้พเจำ้ยนิยอมใหเ้จำ้หนำ้ที่ผูจ่้ำยเงินของส่วนรำชกำรแห่งใดแห่งหน่ึงที่ขำ้พเจำ้โอนไปสังกดัมีอ ำนำจหกัเงินเดือนเพือ่ส่งช ำระหน้ี  
ช ำระค่ำหุน้และเงินอื่นใดที่พงึจะช ำระใหแ้ก่สหกรณ์และขำ้พเจำ้สัญญำวำ่ จะถือปฏิบติัตำมค ำยนิยอมในหนงัสือฉบบัน้ี 

ทุกประกำร เพยีงแต่สหกรณ์ไดม้ีหนงัสือแจง้ให้ส่วนรำชกำรที่ขำ้พเจำ้สังกดัอยูเ่พือ่ด ำเนินกำรดงักล่ำวขำ้งตน้แทนขำ้พเจำ้ก็เป็น
กำรเพยีงพอแลว้ 

               หนงัสือยนิยอมฉบบัน้ีท ำขึ้นโดยควำมสมคัรใจของขำ้พเจำ้เอง ไดต้รวจสอบขอ้ควำมและถอ้ยค ำในหนงัสือน้ีทั้งหมดแลว้ 
ตรงตำมเจตนำรมณ์ของขำ้พเจำ้ทุกประกำร จึงลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำน 

               หนงัสือน้ีท ำขึ้นสองฉบบัมขีอ้ควำมตรงกนัฉบบัที่หน่ึงเก็บไวท้ี่...........(1)........................................................................... 
...................................................................................................................ฉบบัที่สอง เก็บไวก้บัขำ้พเจำ้และขำ้พเจำ้ไดส้ ำเนำให้
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปรำกำร จ ำกดั ไวเ้ป็นหลกัฐำนดว้ยแลว้  
 

  ลงช่ือ.......................................................ผูใ้หค้ ำยนิยอม  
     (..................................................................)  

 
 ลงช่ือ ......................................................พยำน            ลงช่ือ ......................................................พยำน            
     (...................................................................)  (...................................................................)  
 หมายเหตุ “(1)” หมายถึงช่ือส่วนราชการ 



(เอกสารแนบค  าขอกูสิ้นเช่ือกบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปราการ จ ากดั) 
 

หนงัสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนีก้บัธนาคารออมสิน 

        ท าที่....................................................... 

      วนัที่............................................... 

เรียน ผูจ้ดัการธนาคารออมสิน .............................................................. 

 ขา้พเจา้...................................................ต  าแหน่ง...............................สังกดั.............................................. 
เลขบตัรประจ าตวัประชาชน.................................................อายุ.................ปี  โทรศพัท ์....................................... 
มีความประสงคข์อกูสิ้นเช่ือกบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปราการ จ ากดั ในการน้ีขา้พเจา้ยินยอมให้ธนาคาร
ออมสินตรวจสอบและ/หรือเปิดเผยขอ้มลูของขา้พเจา้  ท ั้งที่เป็นขอ้มูลส่วนตวัและ/หรือขอ้มูลเกีย่วกบัสินเช่ือที่
ขา้พเจา้มีอยู่กบัธนาคารออมสินให้แกส่หกรณ์ออมทรพัยค์รูสมุทรปราการ จ ากดั  ซ่ึงการตรวจสอบและ/หรือ
เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปเพื่อการใหสิ้นเช่ือเท่านั้น โดยขา้พเจา้จะไม่เพกิถอนความยินยอมที่ให้ไวแ้ต่
อย่างใด 
 

    ลงช่ือ............................................(ผูใ้ห้ความยินยอม) 
              (.......................................) 
 

ลงช่ือ.................................................พยาน ลงช่ือ.................................................พยาน 
        (................................................)         (................................................) 
 
 
 

 

เรียน ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรพัยค์รูสมุทรปราการ จ ากดั 
 ธนาคารออมสิน  สาขา............................................ ......................................... ไดต้รวจสอบขอ้มูลภาระ
หน้ีของ.............................................................................................................................................................. ..... 
 

ขอเรียนวา่ 
 (    )  ไม่มภีาระหน้ี 
 (    )  มีภาระหน้ี  ขอ้มูล  ณ วนัที่.....................................รวมยอดหน้ีคงเหลือ....................................บาท 
  เงินงวดที่ตอ้งผอ่นช าระรวมต่อเดือน.......................................บาท 
 

 

    (ประทบัตรา) 

ลงช่ือ................................................. 
       (................................................) 

ผูจ้ดัการธนาคารออมสินสาขา................................. 
 ............/........../......... 
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